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Betreft: Verzoekschrift 1680/2009, ingediend door Konstantinos Aivaliotis (Griekse 
nationaliteit), gesteund door 1 medeondertekenaar, over de afschaffing van 
stageprogramma's in Griekenland door de nieuwe Griekse regering

Verzoekschrift 1682/2009, ingediend door Konstantinos Antonopoulos (Griekse 
nationaliteit), gesteund door 1 medeondertekenaar, over de afschaffing van 
stageprogramma's in Griekenland door de nieuwe Griekse regering

1. Samenvatting van verzoekschrift 1680/2009

Indiener verwijst naar het besluit van de nieuwe Griekse regering om de stageprogramma's af
te schaffen die OAED (het Griekse nationale arbeidsbemiddelingsbureau) de afgelopen 
vijftien jaar heeft beheerd en die mede door de EU worden gefinancierd. Deze 
stageprogramma's hadden tot doel om de arbeidsmarktkansen van jongeren te verruimen en 
hun de kans te geven de werkervaring op te doen die zij voor hun toekomstige loopbaan nodig 
hebben. Indiener wijst erop dat duizenden jongeren, die tijdens hun stage werkzaam zijn 
geweest op gelijke voet met de overige werknemers, nu worden geconfronteerd met 
werkloosheid in plaats van binnen een vaste betrekking op de arbeidsmarkt te worden 
geïntegreerd. Ook stelt hij dat deze jongeren vanwege hun status als stagiair(e) geen volledige 
socialezekerheidsrechten hebben. Indiener verzoekt derhalve het Europees Parlement om de 
zaak in behandeling te nemen en te onderzoeken in hoeverre het besluit van de Griekse 
regering in overeenstemming is met de beginselen die ten grondslag liggen aan deze door de 
EU gefinancierde programma's.

Samenvatting van verzoekschrift 1682/2009

Indiener verwijst naar het besluit van de nieuwe Griekse regering om de stageprogramma's af 
te schaffen die OAED (het Griekse nationale arbeidsbemiddelingsbureau) de afgelopen 
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vijftien jaar heeft beheerd en die mede door de EU worden gefinancierd. Deze 
stageprogramma's hadden tot doel om de arbeidsmarktkansen van jongeren te verruimen en 
hun de kans te geven de werkervaring op te doen die zij voor hun toekomstige loopbaan nodig 
hebben. Indiener wijst erop dat duizenden jongeren, die tijdens hun stage werkzaam zijn 
geweest op gelijke voet met de overige werknemers, nu worden geconfronteerd met 
werkloosheid in plaats van binnen een vaste betrekking op de arbeidsmarkt te worden 
geïntegreerd. Ook stelt hij dat deze jongeren vanwege hun status als stagiair(e) geen volledige 
socialezekerheidsrechten hebben. Indiener verzoekt derhalve het Europees Parlement om de 
zaak in behandeling te nemen en te onderzoeken in hoeverre het besluit van de Griekse 
regering in overeenstemming is met de beginselen die ten grondslag liggen aan deze door de 
EU gefinancierde programma's.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschriften 1680/2009 en 1682/2009 zijn ontvankelijk verklaard op 25 februari 2010. 
De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010.

Volgens informatie van de Griekse autoriteiten werden activiteiten in het kader van 
werkervaring (stage) van nieuwe deelnemers aan of herintreders op de arbeidsmarkt, zowel in 
de publieke als in de particuliere sector, in het verleden medegefinancierd vanuit het Europees 
Sociaal Fonds (hierna "ESF"). Tijdens de programmeerperiode 2007-2013 komen 
stageprogramma's in de publieke sector niet meer voor medefinanciering uit het ESF in 
aanmerking. Deze wordt alleen verstrekt voor werkervaringsprogramma's in de particuliere
sector. 

Ondanks het bovenstaande hebben de Griekse autoriteiten in het voorjaar van 2009 een brief 
gestuurd waarin zij vroegen of een nieuw stageprogramma in de publieke sector in 
Griekenland kon worden medegefinancierd. De diensten van de Commissie hebben toen 
geantwoord dat zij bereid waren deze kwestie opnieuw te bekijken, maar hebben er nogmaals 
op gewezen dat er aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan. Zo moest voor de 
voortzetting van stageprogramma's in de publieke sector met name aan de volgende eisen
worden voldaan: een beperkte tijdsduur, gericht op specifieke groepen, volledige sociale 
zekerheid voor alle deelnemers, er moet sprake zijn van zowel een ex-post als een lopende 
beoordeling van het programma, en het programma moet specifieke opleidingsmodules voor 
de deelnemers omvatten. De genoemde voorwaarden geven het standpunt weer dat 
werkervaringsprogramma's in de publieke sector, evenals die in de particuliere sector, een 
tweeledig doel hebben: werklozen de mogelijkheid bieden om meer met de arbeidsmarkt in 
contact te komen en tevens hun vaardigheden en kwalificaties te verbeteren. 
Stageprogramma's zijn zeker niet bedoeld om vast personeel te vervangen of als een manier 
om bij overheid aan het werk te komen.

De Griekse autoriteiten hebben geen nieuw verzoek ingediend en daarom is er nooit sprake 
geweest van medefinanciering voor het onderhavige programma.

In heel 2009 zijn alle stageprogramma's in de publieke sector uitsluitend uit de Griekse 
begroting gefinancierd. In 2010 hebben de Griekse autoriteiten het einde aangekondigd van 
alle stageprogramma's in de publieke sector en in de publieke sector in ruimere zin, in 
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verband met maatregelen die waren aangenomen in het kader van het geactualiseerde 
stabiliteits- en groeiprogramma van de Helleense Republiek. 

Gezien het feit dat de stageprogramma's in de publieke sector niet uit EU-fondsen worden 
medegefinancierd tijdens de programmeerperiode 2007-2013, is eventuele consistentie tussen
het besluit van de Griekse overheid en de beginselen die aan deze EU-programma's ten 
grondslag liggen niet aan de orde.


